
 
 
 

ล ำดับ เรื่อง หน่วยงำน เอกสำรประกอบ 
โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร. 

1. บทบาทหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการหมู่บ้าน
ในงานจิตอาสา 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟฟิค 1 ชุด 

ด้ำนกำรแก้ไขปญัหำและพัฒนำเศรษฐกิจ 
2. ICAO รับรองมาตรฐานการบินพลเรือนไทยสู่มาตรฐานสากล กระทรวงคมนาคม - 

3. ผลการจัดอันดับขีดความสามารถแข่งขันไทยดีขึ้น 5 อันดับ  
ดีสุดในรอบ 10 ปี 

ส านักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟฟิค 1 ชุด 

4. รัฐบาลขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการด าเนิน
ธุรกิจของ SMEs หรือ “มาตรการพี่ช่วยน้อง” 

กระทรวงการคลัง - 

ด้ำนกำรพัฒนำและสง่เสรมิเกษตรกรรม 
5. โครงการเกษตรแปลงใหญ่ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้

เกษตรกร 
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
คลิปวีดิโอ 1 ชุด 

6. ราคายางพาราสูงขึ้น รัฐวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- 

ด้ำนกำรสง่เสริมคณุภำพชีวิตและสำธำรณสุข 
7. การใช้ใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์แทนฉบับจริง กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟฟิค 1 ชุด 

8. สาธารณสุขเตือน! เฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดน าข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีก าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม 
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

 
********* 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 9 / 2562  



 

 

 
 
 
กระทรวง  กระทรวงมหาดไทย 
กรม  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง ศูนย์อ านวยการและขับเคล่ือนงานจิตอาสา  
1) หัวข้อเร่ือง บทบาทหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการหมู่บ้านในงานจิตอาสา 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง  บทบาทหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการหมู่บ้านในงานจิตอาสา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ังศูนย์อ านวยการจิตอาสา

พระราชทาน 904 วปร. ขึ้น ด้วยทรงรักและห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างแท้จริง โดยมีขอบเขตความ
รับผิดชอบและหน้าท่ีส าคัญ ประกอบด้วย การติดตามและส่งเสริมตลอดจนให้การสนับสนุน การด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
การวางแผน ด าเนินการ และประสานงานในการป้องกัน บรรเทา และช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ รวมทั้ง
ฟื้นฟูพื้นท่ีจากสภาพภัยพิบัติ การด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารของผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. และการจัดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความส านึกรับผิดชอบ  
ต่อส่วนรวม โดยศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้ให้ทุกจังหวัดด าเนินการจัดต้ังศูนย์อ านวยการจิต
อาสาในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนโครงการจิตอาสาในระดับพื้นท่ี 

และมอบหมายใหก้ านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกหลักขับเคล่ือนกิจกรรมจิตอาสาระดับหมู่บ้านอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีหน้าท่ีดังนี้ 

1. เป็นหัวหน้ากลุ่มประชาชนจิตอาสาในระดับหมู่บ้าน  
2. เป็นผู้ขับเคล่ือนกิจกรรมจิตอาสาในพื้นท่ีหมู่บ้าน ท้ังกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ 

และจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ จากการส ารวจปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีและให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทุกกระบวนการ  

3. เป็นผู้ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาในพื้นท่ีหมู่บ้านผ่านช่องทางท่ีมีอยู่ในทุกภาคส่วน 
ผ่านศูนย์อ านวยการจิตอาสาอ าเภอ 

ท้ังนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยดาวน์โหลด
แอปพลิเคช่ัน “ประชาชนจิตอาสา” ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ท้ังระบบ Android และระบบ ios  

************* 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 9 / 2562 วันที่  7  มิถุนำยน 2562 
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กระทรวง  กระทรวงคมนาคม 
หน่วยงำน  ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง กองส่ือสารองค์กร ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
1) หัวข้อเร่ือง  ICAO รับรองมาตรฐานการบินพลเรือนไทยสู่มาตรฐานสากล 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง  ICAO รับรองมาตรฐานการบินพลเรือนไทยสู่มาตรฐานสากล 
เมื่อปี 2558 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) ได้ติดธงแดงประเทศไทยเนื่องจาก

ตรวจพบว่ามาตรฐานดารบริหารความปลอดภัยด้านการบินของประเทศไทย มีข้อบกพร่อง รวมถึงมี
ข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญต่อความปลอดภัย ซึ่งขณะนั้นกรมการบินพลเรือนเป็นหน่วยงานท่ีก ากับดูแลด้านการ
บินพลเรือน 

ต่อมาประเทศไทยได้แก้ไขปัญหาโดยปรับโครงสร้างหน่วยงานก ากับดูแลด้านการบินพลเรือนใหม่ ซึ่ง
มีผลยุบเลิกกรมการบินพลเรือนและจัดต้ังส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) และได้เร่ง
เดินหน้าแก้ไขข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญต่อความปลอดภัย (SSC) โดยปรับปรุงท้ังกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการท างานต่าง ๆ รวมถึงการจัดการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมให้กับพนักงานและผู้เช่ียวชาญ 
ตลอดจนปรับปรุงระบบการออกใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศ (Air Operator Certificate) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ก าหนด 

และเมื่อปี  2560 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) ไ ด้เข้ามาตรวจสอบ 

Coordinated Validation Mission หรือ ICVM โดยเข้ามาตรวจสอบยืนยันความก้าวหน้าและความครบถ้วน
ของการแก้ไข ข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญต่อความปลอดภัย (SSC)  และผลการตรวจสอบครั้งนั้น ประเทศไทย
สำมำรถปลดธงแดงได้ส ำเร็จ โดยสามารถแก้ไขข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญท้ัง 33 ข้อ ได้ท้ังหมด รวมถึง
ข้อบกพร่องท่ีเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ท าให้เหลือข้อบกพร่องท่ีไม่มีนัยส าคัญต่อความปลอดภัยบางส่วนท่ียังต้องแก้ไข
ต่อไป 

นอกจากนั้น ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ส่วนท่ีเหลืออย่างต่อเนื่องจน ICAO ได้ยอมรับความก้าวหน้าและก าหนด เข้ามาตรวจสอบยืนยันอย่าง  
เต็มรูปแบบ (Full ICAO Coordinated Validation Mission หรือ Full ICVM) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 
ผลปรากฎว่าระดับการน ามาตรฐาน ICAO มาใช้บังคับในประเทศของประเทศไทยเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 65.07 
ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานท่ี ICAO ก าหนดคือร้อยละ 60.00 ผลการตรวจสอบครั้งนี้ สามารถช้ีชัดว่าในระยะเวลา
เกือบ 4 ปี นับแต่วันท่ีประเทศไทยได้รับธงแดงเมื่อปี 2558 ประเทศไทยได้ยกระดับการน ามาตรฐาน ICAO 
มาบังคับในเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัวจากร้อยละ 34.20 เป็นร้อยละ 41.46 ในระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน และ
เป็นร้อยละ 65.07 ในอีก 1 ปี 7 เดือนต่อมา ซึ่งถือได้ว่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านการบินของไทย
ทัดเทียมกับมาตรฐานเฉล่ียของประเทศสมาชิก ICAO รวม 193 ประเทศ นอกจากปลดธงแดงได้ส าเร็จแล้ว 
ยังสามารถยกระดับสู่มาตรฐานสากลอีกด้วย 

********* 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 9 / 2562 วันที่  7  มิถุนำยน 2562 

 
 



 

 

 
 
 

หน่วยงำน  ส านักนายกรัฐมนตรี 
กรม  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
1) หัวข้อเร่ือง  ผลการจัดอันดับขีดความสามารถแข่งขันไทยดีขึ้น 5 อันดับ ดีสุดในรอบ 10 ปี 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง  ผลการจัดอันดับขีดความสามารถแข่งขันไทยดีขึ้น 5 อันดับ ดีสุดในรอบ 10 ปี 
International Institute for Management (IMD) ประ เทศสวิ ส เซอร์ แลน ด์  ไ ด้ปรับอัน ดับ 

ขีดความสามารถของไทยในปี 2562 ดีขึ้น 5 อันดับ จำกเดิมอันดับ 30 ขยับมำอยู่ที่ 25 ของโลก โดยถือ
เป็นล าดับท่ี 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ท่ีได้อันดับ 1 ของโลก และมาเลเซียอยู่ในอันดับท่ี 22 ของโลก  
ในส่วนของประเทศไทยดีขึ้นในรอบกว่า 10 ปี โดย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ร่วมกับสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ผลการจัดอันดับของประเทศไทยมีผลการจัดอันดับดีขึ้นใน 3 ด้ำน ได้แก่ภำวะเศรษฐกิจ 
ประสิทธิภำพของภำครัฐ และโครงสร้ำงพื้นฐำน  ขณะท่ีประสิทธิภาพของภาคธุรกิจลดลง 2 อันดับ  
โดยในด้านเศรษฐกิจท่ีได้รับการจัดอันดับดีขึ้น มาจากการลงทุนจากต่างประเทศท่ีมีการลงทุนเพิ่มขึ้น รวมท้ัง
กฎหมายด้านธุรกิจท่ีมีการปรับปรุงดีขึ้นก็ช่วยให้ได้รับการจัดอันดับดีขึ้น 

นอกจากประเด็นด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นผลมาจากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ท่ีสูงขึ้น 4 อันดับ โดยปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาซึ่งสูงถึง 0.8% ของจีดีพี ซึ่งถือว่าเป็น 
ส่วนส าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาว 
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กระทรวง  กระทรวงการคลัง 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง ส่วนประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการกรม โทร. 02 272 8319 
1) หัวข้อเร่ือง รัฐบาลขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการด าเนินธุรกิจของ SMEs หรือ “มาตรการพี่ช่วยน้อง” 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง รัฐบาลขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการด าเนินธุรกิจของ SMEs  
หรือ “มาตรการพี่ช่วยน้อง” 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอขยายเวลามาตรการเพื่อส่งเสริมการด าเนินธุรกิจของเอสเอ็มอี  
(SMEs) หรือ “มาตรการพี่ช่วยน้อง” ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยก าหนดให้การยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือบริษัทขนาดใหญ่ ท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย มีสินทรัพย์ถาวรเกิน 200 
ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานเกิน 200 คน เป็นจ านวน 2 เท่าของรายจ่ายท่ีได้จ่ายเพื่อด าเนินการส่งเสริม
ธุรกิจของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยท่ีมีสินทรัพย์
ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน จำกเดิม ท่ีให้ระยะเวลา 3 รอบบัญชี คือ 
ต้ังแต่ 1 มกราคม 2559 และส้ินสุดลงเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2561 โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ขยาย
มาตรการดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31 มกรำคม 2563 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ประกอบการ 
เอสเอ็มอ ี(SMEs) ยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการส่งเสริมการด าเนินกิจการต่อไปอีกระยะหนึ่ง  

ท้ังนี้ กระทรวงการคลังได้คาดว่า ภาครัฐจะสูญเสียรายได้ปีละประมาณ 100 ล้านบาท แต่จะสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการสนับสนุนการด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) ต่อไปในอนาคต 
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กระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง  กองเกษตรสารนิเทศ 
ช่องทำงกำรติดต่อ  โทรศัพท์ 02-281-0859 โทรสาร 02-282-2871 www.moac.go.th 
1) หัวข้อเร่ือง โครงการเกษตรแปลงใหญ่ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง โครงการเกษตรแปลงใหญ่ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายด าเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยใช้กลไก

การรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเข้าด้วยกันเพื่อลดต้นทุนการผลิต และก าหนดนโยบายให้จัดท า “แผนการผลิต
ทางการเกษตรของประเทศ” ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและ
ราคาตกต่ า โดยวางแผนการผลิตทางการเกษตร ท้ัง พืช ปศุสัตว์ และประมง ตามความต้องการของตลาด หรือ
ก าหนดโควตาท าเกษตรกรรม ให้เหมาะสมว่าจะท าเกษตรกรรมอะไร จ านวนเท่าไหร่ เพื่อให้ผลผลิตทางการ
เกษตรสมดุลกับความต้องการของตลาด  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่  (Mega Farm 
Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร โดยเริ่มต้ังแต่การผลิตและจ าหน่ายออกสู่ตลาดให้มีศักยภาพ 
สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตามนโยบาย “การตลาดน าการผลิต” ภายใต้แนวทาง “การจัดท าแผนการผลิต
ภาคการเกษตร” (Agricultural Production Plan) และ “โครงการเกษตรแปลงใหญ่”(Mega Farm Project) 
ซึ่งมีเกษตรกรและภาครัฐรวมท้ังภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่  และมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทย สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิต 
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของภาครัฐและเอกชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมกับ
กลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 แปลง
ใหญ่ ต่อ 1 ภูมิภาค รวมท้ังส้ิน 6 แปลง พื้นท่ีไม่จ าเป็นต้องติดกันรวมกันต้ังแต่ 1,000 ไร่ ขึ้นไป ส าหรับ 
พืชผัก สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ พื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ เพื่อก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 
(Economy of Scale) จากการผลิต ท าให้ต้นทุนการท าเกษตรกรรมลดลง โดยคัดเลือกจากพื้นท่ี อาทิ พื้นท่ี 
สปก.ท่ีมอบให้เกษตรกร พื้นท่ีตามโครงการจัดท าท่ีดินท ากินแห่งชาติ (คทช.) พื้นท่ีซึ่งเกษตรกรได้รวมตัวกัน
จัดต้ังเป็นสหกรณ์การเกษตร หรือวิสาหกิจชุมชน พื้นท่ีท่ีท าการเกษตรแปลงใหญ่อยู่แล้วรวมกันอยู่หลายๆ 
แปลงในพื้นท่ีอ าเภอเดียวกัน เป็นต้น 

โดยได้คัดเลือกพื้นท่ีด าเนินโครงการแปลงตัวอย่าง 10 แปลงกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวประเทศ 
โดยศึกษาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมร่วมกับกลุ่มเกษตรกร และได้เริ่มด าเนินการแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562  
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป 
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กระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง  กองเกษตรสารนิเทศ 
ช่องทำงกำรติดต่อ  โทรศัพท์ 02-281-0859 โทรสาร 02-282-2871 www.moac.go.th 
1) หัวข้อเร่ือง ราคายางพาราสูงขึ้น รัฐวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง ราคายางพาราสูงขึ้น รัฐวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
หลายปีมานี้ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรท่ีส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ผลผลิตยางพาราเฉล่ีย 

4.5 ล้านตันต่อปี ใช้ในประเทศเพียงปีละ 500,000 ตันเท่านั้น ท่ีเหลือส่งออก โดยไทยเป็นผู้ส่งออกยาง
อันดับหนึ่งของโลก แต่ในปี 2556 ประเทศผู้ปลูกยางพารารายใหม่เริ่มส่งออกมากขึ้น จนสต๊อกยางใน
ตลาดโลกมีปริมาณมากส่งผลให้ราคาตกต่ า ประกอบกับราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกลดลง ประเทศ
อุตสาหกรรมหลายประเทศจึงหันไปใช้ยางสังเคราะห์ท่ีท าจากน้ ามันแทนการใช้ยางธรรมชาติ เพราะราคาถูก
กว่า จากการตรวจสอบข้อมูลยังพบว่ายางท่ีส่งออกประมาณ 4 ล้านตันต่อปีน ารายได้เข้าประเทศ 500,000 
ล้านบาทนั้น ส่งออกโดยแปรรูปเป็นยางวัตถุดิบได้แก่ ยางแท่ง ยางก้อน และน้ ายางข้นถึง 85% มูลค่า 
250,000 บาท ส่วนอีก 15% แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่ได้มูลค่า 250,000 เท่ากันกับยางวัตถุดิบจึง
น าไปสู่แนวคิดท่ีว่า หากส่งเสริมการใช้ยางในประเทศมากขึ้นโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ลดปริมาณการส่งออก
ยางวัตถุดิบ แล้วน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จะเพิ่มมูลค่าแก่ยางพาราได้หลายเท่าตัว 

ส าหรับแนวทางด าเนินการส่งเสริมให้มีการแปรรูปยางภายในประเทศหรือเพิ่มปริมาณการใช้ยางใน
ประเทศ ในปี 2561-2562 โดยการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ยางล้อท่ีผลิตด้วยยางพาราในประเทศเพื่อ
น าไปลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ควบคู่กับนโยบายส่งเสริมการน ายางพาราไปแปรรูป นอกจากยางล้อแล้ว ยัง
มีถุงมือยาง รองเท้าเครื่องนอน สายพานล าเลียง แผ่นรองรางรถไฟ ท่อยาง อุปกรณ์จราจร บล็อกตัวหนอน
ส าหรับปูพื้นสนามกีฬา สนามเด็กเล่น และทางเท้า เป็นต้น โดยจูงใจท้ังบริษัทสัญชาติไทยและบริษัทจาก
ต่างประเทศให้ลงทุนต้ังโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งรัฐจะมอบสิทธิประโยชน์ให้ในลักษณะเดียวกับ
การส่งเสริมการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

และโครงกำรสร้ำงท ำถนนพำรำซอยซีเมนต์ ใหอ้งค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถใช้งบ
ท้องถิ่นท าถนนพาราซอยซีเมนต์ในพื้นท่ีชนบท เพื่อกระตุ้นราคายางโดยเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางภายในประเทศ 
ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะทยอยจัดท าถนนผสมยางแทนถนนลูกรังปีละ 50,000 กิโลเมตร ท้ังนี้ถนน 1 กิโลเมตรใช้
ยางพารา 1.3 ตัน นอกจากนี้ อปท. ยังน ายางพาราไปสร้างสนามกีฬาและสนามเด็กเล่นอีกด้วย โดยเป็น
มาตรการระยะกลางและระยะยาวท่ีจะท าให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นอีกและมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง  
นับเป็นความส าเร็จท่ีชัดเจน  

โดยรำคำน้ ำยำงสด อยู่ที่ 50.90 บำทต่อกิโลกรัม (ล่าสุด วันท่ี 4 มิถุนายน 2562) โดยเมื่อเทียบ
กับเดือนตุลาคม 2561 ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 42.91 บาท ส่วนยางแผ่นรมควันช้ัน 3 ล่าสุด (วันท่ี 4 
มิถุนายน 2562) อยู่ท่ี 55.89 บาทต่อกิโลกรัม โดยเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2561 ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 
42.91 บาท 

ท้ังนี้ รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 สูงสุดในรอบ 6 เดือน และยังสูงกว่ำประเทศเพื่อนบ้ำน  อย่าง
มาเลเซีย นอกจากนี้ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ท่ีจ่ายเงินช่วยเหลือ 1,800 บาท
ต่อไร่ ซึ่งเป็นมาตรการระยะส้ัน มีเกษตรกรเข้าร่วม 820 ,862 ราย รวมพื้นท่ีกว่า 7.8 ล้านไร่ ขณะนี้
ด าเนินการแล้วร้อยละ 91.11 ท่ีเหลืออยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์และเร่งจ่ายเงิน คาดว่า จะสามารถแก้ไข
ปัญหาราคายางพาราตกต่ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 9 / 2562 วันที่  7  มิถุนำยน 2562 

 
 



 

 

 
 
 

กระทรวง  กระทรวงคมนาคม 
กรม  กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร ส านักงานเลขานุการกรม  
ช่องทำงกำรติดต่อ โทร. 0 2271 8805 – 6 Fax. 0 2271 8805 
1) หัวข้อเร่ือง  การใช้ใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์แทนฉบับจริง 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง  การใช้ใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์แทนฉบับจริง 
กรมการขนส่งทางบก ได้เพิ่มทางเลือกอ านวยความสะดวกพัฒนาใบอนุญาตขับรถสู่รูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 4.0 สแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชัน “DLT QR Licence” เป็นทางเลือกส าหรับผู้ท่ีต้องการ
รับบริการแจ้งเตือนใบอนุญาตขับรถหมดอายุล่วงหน้า หรือจะขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า หรือระบบ
แจ้งเตือนในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะแสดงใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์ได้เสมือนจริงท้ังด้านหน้าและด้านหลัง  
ช่วยวางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส ำหรับกำรแสดงใบอนุญำตขับขี่ด้วยวิธีกำรทำงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันยังต้องใช้ควบคู่กับ
กำรพกพำใบอนุญำตขับรถที่เป็นบัตรสมำร์ทกำร์ด จนกว่ำพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่  19 กันยำยน 2562 ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  
มีผลบังคับใช้ภำยใน 120 วันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ได้แล้วท้ังในระบบ Android และ iOS 
ส่วนผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถรูปแบบท่ีไม่มี QR Code สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้บางรายการ เช่น การ
แชร์เส้นทางการเดินทาง SOS ขอความช่วยเหลือ แต่จะไม่ปรากฏรูปแบบใบอนุญาตขับรถแบบเสมือนจริงผ่าน
ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และไม่มีบริการแจ้งเตือนใบอนุญาตขับรถหมดอายุล่วงหน้า 

หากต้องการให้แสดงใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์แบบเสมือนจริงผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ท
โฟนหรือแท็บเล็ต หรือต้องการรับบริการแจ้งเตือน แจ้งความประสงค์ขอเปล่ียนเป็นใบอนุญาตขับรถท่ีมี QR 
Code ได้ท่ีส านักงานขนส่งทุกแห่งท่ัวประเทศ โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการออกใบแทนจ านวน 105 บาท 
หากมีการแก้ไขช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ จะมีค่าด าเนินการแก้ไขข้อมูลอีกจ านวน 50 บาท สอบถาม โทร.1584 
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 9 / 2562 วันที่  7  มิถุนำยน 2562 
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กระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  
กรม  กรมควบคุมโรค 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ ส านักสารนิเทศ 
ผู้ประสำนงำน : เพชรพราว ลาภไพศาล โทรศัพท์ : 025901401-2 โทรสาร:025918612-3 
1) หัวข้อเร่ือง  สาธารณสุขเตือน! เฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง  สาธารณสุขเตือน! เฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน 
ในช่วงฤดูฝนปีนี้ เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นท่ีของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเตือน

ประชาชนในหลายพื้นท่ีเฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพ โดยขอให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้จาก 
11 โรคติดต่อ 5 กลุ่มโรคที่พบได้บ่อย ได้แก่ กลุ่มโรคติดต่อทำงระบบหำยใจ กลุ่มโรคติดต่อที่มียุง 
เป็นพำหะ กลุ่มโรคติดต่อทำงอำหำรและน้ ำ กลุ่มโรคติดต่ออื่นๆ และ กลุ่ม 4 ภัยอันตรำย 

กลุ่มที่ 1 โรคติดต่อทำงระบบหำยใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ พบได้ในทุกอายุ พบป่วยมากในเด็กเล็ก  
ส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ส่วนโรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ เกิดจากเช้ือไวรัส 
ติดต่อทางการสัมผัสน้ ามูก น้ าลายหรือไอจามรดกัน ป้องกันได้ด้วยการรักษาสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ  
ท าร่างกายให้อบอุ่น หมั่นล้างมือ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 

กลุ่มที่ 2 โรคที่มียุงเป็นพำหะ ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ มาลาเรีย ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเช้ือ
ไวรัสซิกา ท้ังหมดป้องกันได้ด้วยการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด   

กลุ่มที่ 3 โรคติดต่อทำงอำหำรและน้ ำ ได้แก่ อหิวาตกโรค เกิดจากเช้ือแบคทีเรียท่ีปนเป้ือนในอาหาร 
น้ าด่ืม หรือจากแมลงวันท่ีเป็นพาหะน าโรค ส่วนโรคไวรัสตับอักเสบเอ ติดต่อจากการสัมผัสส่ิงคัดหล่ัง น้ าลาย 
เลือดจากผู้ป่วย ท้ัง 2 โรคป้องกันด้วยการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่มีแมลงวันตอม อาหารค้างมื้อควรอุ่น
ให้ร้อนจัดก่อนรับประทาน หลีกเล่ียงอาหารสุกๆ ดิบๆ ด่ืมน้ าสะอาด และฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

กลุ่มที่ 4 โรคติดต่ออื่น ๆ ได้แก่ โรคมือ เท้า ปาก พบบ่อยในเด็ก ระบาดทุกปีช่วงฤดูฝนหรือ 
เปิดเทอม ติดต่อจากการสัมผัสน้ ามูก น้ าลาย หรืออุจจาระของผู้ป่วย ส่วนโรคเลปโตสไปโรซิส เช้ือแบคทีเรีย 
จะเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผล รอยถลอก เย่ือบุตา จมูก ปาก หรือไชเข้าผิวหนังท่ีแช่น้ านานจนอ่อนนุ่ม  

กลุ่มที่ 5 ภัยสุขภำพในฤดูฝน ได้แก่ อันตรายจากการรับประทานเห็ดพิษ ไม่รับประทานเห็ดท่ีไม่รู้จัก 
อันตรายจากสัตว์มีพิษ ควรจัดบ้านให้สะอาด ไม่ให้เป็นท่ีหลบซ่อนของสัตว์มีพิษ ระวังเมื่อต้องเข้าไปในท่ีรก  
กอหญ้า หรือกองไม้ ส่วนภัยจากฟ้าผ่า เมื่อมีฝนตกฟ้าคะนอง ให้หลบในท่ีปลอดภัย เช่น อาคารขนาดใหญ่ 
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือกลางแจ้งในขณะท่ีเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เนื่องจากจะเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าเข้ามา  
ในโทรศัพท์มือถือได้  และภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ควรขับรถด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากฝนตกถนนจะล่ืน
ท าให้ระยะการหยุดรถยาวกว่าปกติ และยังลดทัศนวิสัยการมองเห็นในการขับขี่  

หำกประชำชนมีข้อสงสัยสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำยด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422  
********* 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 9 / 2562 วันที่  7  มิถุนำยน 2562 
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